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UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN 

TINDAK PIDANA PENCABULAN 

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum, ruang lingkup 

pencabulan, mekanisme penanganan kasus tindak pidana pencabulan dan dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta upaya perlindungan hukum 

bagi korban tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang berupa wawancara 

langsung dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. 

Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian 

data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang 

lingkup pencabulan sangatlah luas dan mekanisme penanganan tindak pidana 

pencabulan telah dijelaskan dalam undang-undang serta perlindungan bagi korban 

pencabulan berupa bantuan hukum, rehabilitasi dan ganti rugi telah dirumuskan 

dengan baik. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan perlindungan yang 

diberikan kepada korban yang tercantum dalam UURI Nomor 31 Tahun 2014 

Perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 sudah cukup melindungi korban 

yang terampas haknya, meskipun upaya ini tidak bisa mengembalikan masa depan 

korban dan tidak bisa sepenuhnya menghilangkan trauma psikis yang dialami 

korban. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, korban tindak pidana, pencabulan 

 

Abstract 

This study aims to determine the legal policy, scope of molestation, mechanisms 

for handling cases of molestation and the basis of judges' judgment in passing 

verdicts and legal protection efforts for victims of molestation. The research 

method used is empirical juridical. Data sources consist of primary data in the 

form of direct interviews and secondary data, namely primary, secondary and 

tertiary legal data. Data collection methods through interviews and literature 

study, then the data were analyzed qualitatively. The results showed that the scope 

of molestation was very broad and the mechanism for handling criminal acts of 

molestation had been explained in the law and the protection for victims of 

molestation in the form of legal assistance, rehabilitation and compensation had 

been well formulated. The legal basis for the judge's consideration in passing the 

verdict is in accordance with applicable law, while the protection given to victims 

listed in UURI Number 31 of 2014 Amendment to UURI Number 13 of 2006 is 

sufficient to protect victims who have been deprived of their rights, even though 

these efforts cannot restore the victim's future and cannot completely eliminate the 

psychological trauma suffered by the victim. 

 

Keywords: legal protection, victims of crime, molestation 
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1. PENDAHULUAN 

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah sosial yang sangat 

meresahkan bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi 

dan menanggulanginya. Tindak pidana merupakan perbuatan anti-sosial yang 

terjadi dalam interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat 

tantangan dari pemerintah atau negara sedangkan secara yuridis tindak pidana 

dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat 

dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut. 

Pada era ini perkembangan masyarakat semakin pesat sehingga memicu 

tindakan kriminalitas yang semakin meningkat pula. Hal ini berdampak kepada 

suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu 

sama lain, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar 

hukum atau kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan 

rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat 

mau untuk menaatinya, dan selalu ada saja yang menyimpang yang pada 

umumnya kurang disukai masyarakat. 

Kejahatan yang terjadi bukan saja menyangkut tindak pidana terhadap 

nyawa dan harta benda saja, melainkan juga terhadap kesusilaan. Tindak pidana 

kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan rangsangan 

seksual. Hal ini terjadi karena individu tidak dapat memenuhi penyalurannya 

secara wajar. Contoh dari tindak pidana kesusilaan adalah pencabulan dan 

pemerkosaan, yang mana hal tersebut merupakan perwujudan dari seseorang yang 

melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan lain yang keji dan tindakan itu dalam lingkungan 

nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh 

serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok. 

Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan merupakan perbuatan yang sangat 

merugikan yang berakibat buruk bagi korban dan meresahkan masyarakat. 

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita 

dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang 
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diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat 

pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana pengadilan, kondisi korban 

kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal “masalah keadilan dan 

penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan 

saja, tetapi juga korban kejahatan (Mansur dan Gultom, 2007).” 

Korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma 

berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak bisa 

melupakan peristiwa buruk yang mereka alami. Korban akibat kejahatan memang 

harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan 

terhadap pelaku, korban dapat menentukan dalam besar-kecilnya ganti rugi. 

Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh 

negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. 

adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, dimana perlunya 

pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarkat. Akibatnya telah 

mengurangi perhatian negara terhadap korban, yang mana seharusnya korban 

lebih diayomi agar dapat melupakan peristiwa tersebut dan dapat melanjutkan 

kehidupannya, namun semua itu belum terealisasi sepenuhnya. Dengan adanya 

trauma yang dialami korban mengakibatkan korban enggan mengungkapkan 

peristiwa yang dialaminya. Hal ini sangat dibutuhkan peran negara dan aparat 

penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun 

nyatanya perlindungan yang diberikan belum maksimal. 

Sebagaimana alasan dan permasalahan yang terpapar di atas, maka penulis 

memilih untuk mengangkat tema upaya perlindungan hukum bagi korban tindak 

pidana pencabulan. Tulisan dan analisis ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca mengenai perlindungan 

hukum bagi korban tindak pidana pencabulan. 

 

2. METODE  

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif 

(Sunggono, 1997). Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara 

dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
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pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) 

kemudian data dianalisis secara kualitatif (Soerjono, 2003). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kebijakan dan Perlindungan Hukum serta Pengertian dan Ruang 

Lingkup Tindak Pidana Pencabulan 

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) dan “politiek” 

(Belanda). Diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi mengarahkan 

pemerintah dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan masalah publik atau 

penyusunan undang-undang dan mengarahkan hukum untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat (Mulyadi, 2008). 

Kebijakan kriminal dengan menggunakan penal policy menentukan: 

Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa yang 

sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (Arief, 2008). 

Secara garis besar kebijakan hukum atau politik hukum (penal policy) 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu agar tercipta masyarakat yang sejahtera 

serta untuk menegakkan keadilan dalam hukum. Penegakkan ini tentu tidak lepas 

dari upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Penanggulangan ini dapat berupa aturan yang tertuang dalam undang-undang. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan 

ketentuan kesewenangan atau melindungi dari hal lainnya. 

“Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan 

pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan 

alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual 

(Chazawi, 2005).” 

Ruang lingkup pencabulan lebih luas dari perkosaan, hal ini meliputi 

perkosaan dan hal-hal lain yang tidak termasuk kriteria perkosaan, namun masuk 

dalam delik kesusilaan. Hal tersebut seperti pelecehan seksual yang berupa 

memegang organ intim lawan jenis, meraba buah dada, memperlihatkan alat 

kemaluan laki-laki kepada wanita yang bukan istrinya atau kepada anak-anak. 
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Beberapa hal lain yang termasuk pelanggaran kesusilaan adalah mengatakan, 

memperlihatkan, menempelkan, menyiarkan sesuatu baik berupa ucapan, gambar 

(pornografi) maupun perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan 

yang melawan norma kesopanan. 

3.2 Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Pengaturan tentang kejahatan kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 281 

KUHP yang berbunyi:  

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 

2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di 

situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” 

Pasal ini mengatur tentang perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan 

secara terbuka melakukan pelanggaran kesusilaan di muka umum atau di hadapan 

orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya. 

 

Pasal 289 KUHP berbunyi : 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun.” 

Pasal ini mengatur tentang seorang yang mengancam atau memaksa orang 

lain untuk membiarkan perbuatan cabul terjadi dengannya dengan kekerasaan 

fisik yang menyerang kehormatan korban dan membuat korban tidak mampu 

untuk menolaknya. 

Pasal 292 KUHP yang berbunyi : 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun.” 

Pasal ini mengatur tentang pencabulan seseorang dengan jenis kelamin yang 

sama dan korbannya diketahui adalah seseorang yang belum dewasa yang belum 

layak untuk dikawini. 
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“Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim 

dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau 

yang memberatkan pelaku.” 

“Hakim biasanya menjatuhkan putusan selain pidana penjara, juga 

memutuskan ganti rugi dan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku 

kepada korban.” Namun hakim dalam menjatuhkan putusan juga 

mempertimbangkan berbagai hal, baik dalam aspek yang memberatkan maupun 

yang meringankan pelaku. 

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan perbuatan terdakwa sebagai salah satu pedoman bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan dan menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan 

kepada terdakwa. 

Pasal 8 menyebutkan: 

1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, ditahan, dituntut, 

atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak 

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat hal-hal yang meringankan 

seperti, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana atau 

terdakwa menyesali perbuatnnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 

Sedangkan hal-hal yang memberatkan contohnya, perbuatan terdakwa merugikan 

kehormatan korban dan merusak masa depan korban serta meresahkan masyarakat 

setempat. 

3.3 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan 

Korban adalah orang yang sangat dirugikan dalam hal terjadinya tindak pidana 

apapun, terutama korban tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu korban 

sepatutnya harus dilindungi oleh Pemerintah, Aparat penegak hukum maupun 

oleh lembaga lainnya. Maka untuk melindungi korban tersebut dibentuklah suatu 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
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Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pasal 5 menyebutkan beberapa hak yang diperoleh saksi dan korban 

diantaranya: 

(1) Saksi dan Korban berhak : 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

h.  Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Dirahasiakan identitasnya; 

j. Mendapat identitas baru; 

k. Mendapat tempat kediaman sementara; 

l. Mendapat tempat kediaman baru; 

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 

n. Mendapat nasihat hukum; 

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir; 

p. Mendapat pendampingan. 

 

Pasal 7 UU PSK juga memberikan hak tambahan yang lain berupa : 

Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh 

Korban, Keluarganya, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia 

melalui LPSK. 

“Hakim biasanya memberikan putusan bagi korban pencabulan untuk 

mendapatkan bantuan medis baik untuk pengobatan fisik maupun psikis yang 

berupa rehabilitasi. Serta pemberian kompensasi, ganti kerugian dan restitusi bagi 

korban.” 

Ganti kerugian adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pelaku 

kepada korban sebagai pengganti biaya perawatan medis atau psikologis serta 

kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana tersebut. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Ruang lingkup tindak pidana pencabulan sangatlah luas, tidak hanya dalam 

lingkup perkosaan saja, namun hal-hal yang termasuk dalam lingkup pelecehan 

seksual seperti memegang organ intim lawan jenis, meraba buah dada, 

memperlihatkan alat kelamin laki-laki kepada wanita yang bukan istrinya dan 

anak-anak. Hal lain yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan adalah 

pornografi dan perkataan maupun perbuatan lain yang mengarah kepada 

pelanggaran kesusilaan atau norma kesopanan serta perdagangan wanita sebagai 

pekerja seks komersil (PSK) maupun memaksa seseorang untuk melakukan 

perbuatan cabul dan persetubuhan dengan kekerasan ataupun ancaman. 

Mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana pencabulan 

termuat dalam KUHP Pasal 281 sampai dengan Pasal 295 KUHP. Sedangkan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim 

dalam menjatuhkan putusan harus melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal 

yang memberatkan pelaku, juga melihat kondisi korban dan akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencabulan. 

Upaya perlindangan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan termuat 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Perlindungan bagi korban diantaranya adalah rehabilitasi psikis maupun sosial, 

kompensasi, restitusi serta ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban untuk 

penggantian biaya perawatan medis, psikologis maupun kerugian ekonomi 

lainnya. 

4.2 Saran 

Bagi keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar, diperlukan peran serta 

semua pihak untuk menanamkan nilai agama maupun norma kesusilaan sejak dini 

sehingga nantinya tidak akan melanggar norma kesusilaan dan tindak pidana 

lainnya. Namun jika sudah terjadi pelanggaran tersebut, semua pihak tidak boleh 

mengucilkan korban dan harus membantu korban untuk kembali ke masyarkat dan 
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membantu mengungkapkan peristiwa tersebut agar dapat diadili sebagaimana 

mestinya. 

Bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menangani kasus pencabulan ini 

harus dilakukan dengan tegas dan adil, baik bagi pelaku maupun korban, sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan putusan dan penyelesaian kasus 

tindak pidana pencabulan. 
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